
         పూజ్యశ్రీశ్రీశ్రీ విద్యయప్రకాశానందగిరి స్వాములవారు స్వాపంచిన శ్రీశుకబ్రహ్మాశ్రమ గ్రంథాలు 

సంఖ్య   పుసతకం పేరు                                                                                                     వెల 

01) గీతా మకరందం--------------------------------------------------------------------------------------350 

౦2) గీతా మకరందం-ఆంగ్లం---------------------------------------------------------------------------400 

03) గీతా మకరందం-తమిళం-------------------------------------------------------------------------150 

04) గీతా మకరందం-హందీ---------------------------------------------------------------------------150 

05) గీతా మకరందం-కననడ----------------------------------------------------------------------------275 

06) యోగ్ వాసిష్ట రతానకరం--------------------------------------------------------------------------300 

07) రామాయణ రతానకరం----------------------------------------------------------------------------300 

08) భాగ్వత రతానకరం---------------------------------------------------------------------------------300 

09) భారత రతానకరం------------------------------------------------------------------------------------300 

10) ఉపనిష్త్ రతానకరం-------------------------------------------------------------------------------100 

11) గీత ఉపన్యయసములు----------------------------------------------------------------------------------60 

12) మోక్ష స్వధన రహసయం-----------------------------------------------------------------------------100 

13) బ్రహాచరయ విజ్యం-----------------------------------------------------------------------------------50 

14) పరమారా కథలు-----------------------------------------------------------------------------------------75 

15) ఆతాానుసంధానం--------------------------------------------------------------------------------------50 

16) శ్రీ విద్యయప్రకాశానందగిరి స్వాములవారి జీవితచరిత్ర-తెలుగు------------------------100  

17) శ్రీ విద్యయప్రకాశానందగిరి స్వాములవారి జీవితచరిత్ర-ఆంగ్లము----------------------40 

18) బ్రహ్మానంద వైభవం-------------------------------------------------------------------------------------25 

19) శ్రీ మలయాళ మహరిి -------------------------------------------------------------------------------20 

20) అమృత బందువులు-----------------------------------------------------------------------------------40 

21) భగ్వదీీత-స్థాలాక్షరి----------------------------------------------------------------------------------50 

22) భగ్వదీీత-మూలం-------------------------------------------------------------------------------------10 

23) వివేకానంద సింహన్యదం---------------------------------------------------------------------------30 

24) దివయ స్థక్తతలు-------------------------------------------------------------------------------------------20 

25) అధాయతా రామాయణం------------------------------------------------------------------------------18 

26) వాసిష్ట మహ్మ రామాయణం-----------------------------------------------------------------------35 

27) నితయ సారణీయం--------------------------------------------------------------------------------------20 

28) అధాయతా జ్డ్జిమంట్----------------------------------------------------------------------------------12 

29) న్యరద భక్తతస్థత్రములు-----------------------------------------------------------------------------20 

30) బ్రహావిద ఆశీరాాద పదధతి-------------------------------------------------------------------------10 

31)  గురు పూజ్----------------------------------------------------------------------------------------------5 

32) వేద్యంత డ్జండ్జమము--------------------------------------------------------------------------------20 

33) భజ్ గోవిందం -----------------------------------------------------------------------------------------20 

34) ఓ మనస్వా వినుమా! -------------------------------------------------------------------------------40 

35) జీవుడా! మేలుకో! -----------------------------------------------------------------------------------40 

36) తతత్తస్వరం--------------------------------------------------------------------------------------------20 

37) మానస బోధ-------------------------------------------------------------------------------------------20 

38) యమ లోక వారతలు----------------------------------------------------------------------------------20 

39) మట్టటలోమాణికయం-------------------------------------------------------------------------------------5 



40) వైరాగ్య స్వధన-------------------------------------------------------------------------------------------5 

41) ఆతా తతత్ విచారణ-----------------------------------------------------------------------------------5 

42) భజ్నలు-కీరతనలు--------------------------------------------------------------------------------------30 

43) పండవ గీత----------------------------------------------------------------------------------------------5 

44) ధాయన పదధతి---------------------------------------------------------------------------------------------20 

45) మోక్ష ద్యార పలక్తలు--------------------------------------------------------------------------------5 

46) ఆధాయతిాక హతోక్తతలు----------------------------------------------------------------------------------5 

47) ద్యాదశ మంజ్రి------------------------------------------------------------------------------------------5 

48) గౌరీ పూజ్ విధానము----------------------------------------------------------------------------------5 

49) ప్రణవ పూజ్-----------------------------------------------------------------------------------------------10 

50) గీత స్వరం కాయలండరు------------------------------------------------------------------------------20 

51) గీత ఉపన్యయసములు-ఆంగ్లము-------------------------------------------------------------------165 

52) మోక్ష స్వధన రహసయం-ఆంగ్లము-----------------------------------------------------------------150 

53) సార్ణోతావ సంచిక-------------------------------------------------------------------------------------100 

54) శతజ్యంతి సంచిక----------------------------------------------------------------------------------200 

55) శ్రీకాళహసిత మాహ్మతాయం-------------------------------------------------------------------------------40 

56) శ్రీ దక్షిణా మూరిత స్త్రోత్రం -------------------------------------------------------------------------------40  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            పూజ్యశ్రీశ్రీశ్రీ విద్యయప్రకాశానందగిరి స్వాములవారి ఆడ్జయో DVDS 
________________________________________________________________ 

01) గీత ఉపన్యయసములు-------------------------------------------------------------------50/- 

02) వసిష్ట గీత-----------------------------------------------------------------------------------200/- 

03) తతాస్వరము,మానస బోధ-----------------------------------------------------------50/- 

 

 

 



 

 

                      పూజ్యశ్రీశ్రీశ్రీ విద్యయప్రకాశానందగిరి స్వాములవారి వీడ్జయో DVDS 

___________________________________________________________ 

01) వీడ్జయో గీత ఉపన్యయసములు-----------------------------------------------------880/- 

02)  వీడ్జయో సదీురు సనినధి ------------------------------------------------------------- NA 

03) వీడ్జయో శ్రీ గురుదేవుల శతజ్యంతి ------------------------------------------ NA 

 

 

                                    వేద్యంత భేరి మాస పత్రిక 

___________________________________________________ 
సంవతార చంద్య-------------------------------------------------------------------100/- 

శాశాత చంద్య------------------------------------------------------------------1,200/-(లేద్య) అంతక్త మించి 

ఇచిిన వారి ధనములో చంద్యక్త పోగా మిగిలిన ధన్యనిన వేద్యంత భేరి శాశాత నిధిక్త ఉపయోగించబడును) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        శ్రీశుకబ్రహ్మాశ్రమ పీఠ అధిపతులైన  పూజ్య శ్రీ విద్యయ సారూపనంద గిరి స్వామి వారి గ్రంథాలు 

_____________________________________________________________ 

01) గూఢారా దీపక(శ్రీ మధు స్థదనసరసాతి స్వామీజీ వారి మూలగ్రంథమునక్త తెలుగు అనువాదము- 3భాగాలు—150/- 

02) ఉపనిష్తకథలు--------------------------------------- 

03) వేద సదస్సా---------------------------------------------------------------20 

04) పతంజ్లి యోగ్ స్సధాకరం---------------------------------------------------50 

 



 

                   పూజ్య శ్రీ విద్యయ సారూపనంద గిరి స్వామి వారి ఆడ్జయో CDs 

______________________________________________ 

01) గీత-స్వంఖ్య యోగ్ము --------------------------------------------------50/- 

02) గీత-కరా యోగ్ము -----------------------------------------------------50/- 

03) గీత-దైవాస్సర సంపదిాభాగ్ యోగ్ము -------------------------------------50/- 

 

 

                                    గ్రంథ రాప్పత చిరున్యమా 
____________________________________________________ 
 

శ్రీ శుకబ్రహాఆశ్రమము 

స్వామి విద్యయప్రకాశానందగిరి నగ్ర్, 

శ్రీ శుకబ్రహాఆశ్రమము (పోస్టట), 

శ్రీకాళహసిత-517640 

చిత్తతరు-జిలాల, 

ఆంధ్రప్రదేశ్,భారత్(ఇండ్జయా). 

Phone: 8019410034 / 8106851901 

e-mail: sukabramhasramam@gmail.com 

 

mailto:sukabramhasramam@gmail.com

